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শহীবদর দুলনয়্ালে লেধান কাবদর ক্ষেবে প্রব াজয? 
প্রশ্নঃ 
 আফগালনস্তাবন লক এখনও হালকলক শহীবদর লেধান োলক আবে? 
আমরা জালন ক্ষ , ক্ষসখাবন  ুদ্ধ ক্ষনই। এখন ক্ষসখাবন ক্ষকউ  লদ ক্ষকাবনা 
শত্রুর আঘাবত ো ক্ষেলনিং অেস্থায়্ মৃতুযেরণ কবর তাহবল লক ক্ষস হালকলক 
শহীদ হবে?    

প্রশ্নকারী- মুস্তাফা আল-আরালে 
উত্তরঃ  
হালকলক শহীবদর লেধান ও অেকাশ পৃলিেীর সেবেই লেদযমান। চাই তা 
শত্রুমুক্ত ক্ষকাবনা স্বাধীন ইসলামী ভূলম ো দারুল ইসলাম ক্ষহাক, লকিংো 
শত্রু কেললত ক্ষকাবনা মুসললম এলাকা ক্ষহাক। এমনলক দারুর হারবেও 
হালকলক শহীদ হওয়্ার অেকাশ আবে। কারণ হালকলক শহীদ হল: 

এক. ক্ষ  প্রাপ্তেয়্স্ক মুসললম ‘কাতবল আমাদ’-এর লশকার হয়্। 

লফকবহর পলরভাষায়্ ‘কাতবল আমাদ’ এমন হতযাবক েলা হয়্,  া 
অনযায়্ভাবে এেিং ইচ্ছাকৃত ঘাতক অস্ত্র দ্বারা সিংঘলিত হয়্। অিো 
দুই. ক্ষ  মুসললম লজহাবদর রণাঙ্গবন শত্রুর আঘাবত লনহত হয়্ অিো 
ডাকাত, সন্ত্রাসী, লেবরাহী লকিংো রাবতর আঁধাবর ক্ষচাবরর হাবত লনহত 
হয়্। অিো  
লতন. ক্ষ  েযলক্ত লনবজর জান-মাল, পলরোর-পলরজন অিো সাধারণ 
ক্ষকাবনা মুসললম ো ল লির জীেন রো করবত লগবয়্ শত্রুর হাবত লনহত 
হয়্। অিো 
চার. ক্ষ  েযলক্তবক লজহাবদর রণবেবে মৃত অেস্থায়্ এমন আলামতসহ 
পাওয়্া  াওয়্া  ায়্,  া ক্ষিবক েঝুা  ায়্; ক্ষস শত্রুর আঘাবত মৃতুযেরণ 
কবরবে।  
উপবরর সকল েযলক্ত তখনই হালকলক শহীদ েবল গণয হবে,  খন তারা 
আহত হোর পর মৃতুযর আবগ দলুনয়্ালে ক্ষকাবনা সুব াগ সুলেধা গ্রহণ 
করবে না এেিং সজ্ঞাবন পূণব এক ওয়্াক্ত নামাব র সময়্ অলতোলহত 

ফাতওয়্া নাম্বার:300                    প্রকাশকালঃ17-11-২০২2 ইিং 
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করবে না।  ুদ্ধবেবে এই শতব কা বকর হবে  ুদ্ধ ক্ষশষ হওয়্ার পর 
ক্ষিবক। –োদাবয়্উস সানাবয়্’ ১/৩২০; আদু্দররুল মুখতার: ১২৪; 
ইলইখলতয়্ার: ১/৯৭ 
সুতরািং েতবমান আফগালনস্তাবন  লদ ক্ষকাবনা মুজালহদ ো সাধারণ মুসললম 
উপ ুবক্ত ক্ষকাবনা এক প্রলিয়্ায়্ লনহত হন এেিং উবেলখত শতবলি লেদযমান 
িাবক, তাহবল লতলনও হালকলক শহীদ েবল গণয হবেন এেিং তাবক 
ক্ষগাসল োড়া জানা া পবড় রক্তমাখা অেস্থায়্ দাফন করা হবে।  
উবেখয, দুলনয়্ার হুকুবম সকবল শহীদ হবলও সাওয়্াে ও ফ ীলবতর 
লদক ক্ষিবক সকবল সমান নয়্। জীলেকা অবেষবণ ক্ষের হবয়্ ডাকাবতর 
হাবত মারা পড়া, আর আোহর দ্বীন েুলন্দ করার উবদ্দবশয জান-মাল 
সাবি লনবয়্ শত্রুর লেরুবদ্ধ লজহাদ করবত করবত লনবজর জীেন লেললবয়্ 
ক্ষদয়্া সমম বাদার হবত পাবর না; েরিং  ারা আোহর রাস্তায়্ লনবজবদর 
জান-মাল লেললবয়্ লদবয়্ শাহাদাত েরণ কবরন, তাবদরও সকবলর ম বাদা 
সমান নয়্। -সুনাবন আে ুদাউদ: ১৪৪৯ 
অতএে,উপবরর সকল প্রকার শহীদ শুধ ু দলুনয়্ার লেধান তিা ক্ষগাসল 
েযতীত রক্তমাখা অেস্থায়্ দাফন করার ক্ষেবে েরাের। পোন্তবর 
আলখরাবতর সাওয়্াে ও ম বাদা আোহ তায়্ালা প্রবতযকবক প্রবতযবকর 
ইখলাস, লনয়্ত ও আমল অনু ায়্ী প্রদান করবেন। আোহ তায়্ালা 
আমাবদরবক সবেবাত্তম শহীদবদর কাতাবর শালমল হওয়্ার তাওফীক দান 
করুন। আমীন। 

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط، . 
আেু মুহািাদ আব্দেুাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

২৫-০৩-১৪৪৪ লহ. 
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